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Heel Alkmaar fietst

Ongebruikte fiets in de schuur? Doneer hem! 
Niet alle kinderen hebben een eigen 

fiets. Zij kunnen daarom niet met 

vriendjes of vriendinnetjes meefiet-

sen naar school of sportclub. Door 

de financiële situatie thuis is zoiets 

‘gewoons’ voor veel kinderen niet 

zo gewoon. Daarom zet Alkmaar 

Fietst zich in voor het project ‘Elk 

kind een Fiets’. 

Wethouder Robert te Beest: ‘Ik roep 

u op mee te doen. Kijk of er nog een 

ongebruikte fiets van uw kinderen in 

de schuur staat en doneer hem voor 

een ander kind aan dit prachtige ini-

tiatief. Heel Alkmaar fietst, dankzij de 

mooie samenwerking met lokale part-

ners en de participatie van betrokken 

inwoners. Hiermee sluit Alkmaar aan 

bij de landelijke campagne van de 

ANWB om fietsen te doneren en kin-

deren fietsmeters te laten maken.’

AL 60 FIETSEN UITGEDEELD
Op 20 maart werden door deze sa-

menwerking 60 fietsen geschonken 

aan kinderen van ouders met een 

beperkt budget. De ANWB zamelde 

de fietsen in. Rataplan knapte de fiet-

sen op en de Stichting Share2Day fi-

nancierde de kosten. Een geweldig 

resultaat op zo’n korte termijn. In 2019 

startten Stichting Share2Day en Rata-

Plan met het uitleveren van fietsen 

aan kinderen. Sinds vorig jaar doen 

ook de ANWB en de gemeente mee 

om het project te versterken en te 

verduurzamen.

TOEKOMSTBESTENDIG
In de nabije toekomst wordt er sa-

mengewerkt met andere lokale par-

tijen, zoals Tech Bike van PCC Ooster-

hout, om jongeren kennis te laten 

maken met het vak fietsenmaker. Ook 

zij leveren vanuit hun functie een bij-

drage aan ‘Elk kind een fiets’ in Alk-

maar. Samen zorgen we ervoor dat 

nog meer kinderen een fiets krijgen.

MEER WETEN? 
Meer informatie over ‘Elk kind een 

fiets of hoe ú een fiets kunt doneren 

staat op www.anwb.nl/kinderfietsen-

plan of www.alkmaarfietst.nl.  

U kunt de fiets ook direct afgeven bij 

Rataplan, Zijperstraat 34 in Alkmaar. 

Fiets staat klaar voor de nieuwe eigenaar (Foto: Aangeleverd)Wie nomineert u voor een lintje?

Het gaat om mensen die zich jarenlang 

vrijwillig inzetten voor de samenle-

ving, die bergen werk verzetten voor 

anderen, de buurt of een vereniging. 

Het zijn mensen aan wie de burge-

meester van harte een lintje uitreikt. 

De gemeente kent natuurlijk niet al 

die mensen. Hiervoor hebben wij dus 

uw hulp nodig. 

DOORGEVEN VÓÓR 1 JULI 
Wilt u iemand voordragen voor een 

Koninklijke onderscheiding, download 

dan op www.lintjes.nl het voorstel-

formulier. Vul het zo volledig mogelijk 

in en mail dit met alle bijlagen naar 

kabinetburgemeester@alkmaar.nl. U 

kunt ook het ingevulde formulier en 

alle bijlagen per post opsturen naar: 

Gemeente Alkmaar,  Kabinet van de 

Burgemeester, Postbus 53, 1800 BC 

Alkmaar.

INFORMATIE EN VRAGEN
Kijk voor meer informatie op  

www.lintjes.nl of www.alkmaar.nl/ 

bestuur-en-organisatie/koninklij-

ke-onderscheiding.

Heeft u toch nog vragen, neem dan 

contact op met mevrouw M. Thesingh 

of mevrouw L. Ooms via telefoonnum-

mer 14 072. U kunt uw vraag ook naar 

hen mailen via kabinetburgemeester@ 

alkmaar.nl

Een aantal inwoners van de gemeente Alkmaar ontvangt ook dit jaar 

op Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. Iemand voordragen voor 

deze jaarlijkse gebeurtenis kan niet meer. Maar voor 2022 kan dat nog 

wel. Dus kent u iemand die een lintje verdient, draag diegene dan voor. 

Voor de lintjesregen 2022 kan dat nog tot 1 juli.

De fietsen worden eerst opgeknapt 
(Foto: Aangeleverd)

Weesbootjes binnenkort verwijderd
Team  Handhaving  heeft  onlangs  

op  basis  van  meldingen  van  in-

woners  alle  wrakken of weesbo-

tjes in de Alkmaarse wateren ge-

stickerd. Dat betekent dat de eige-

naren tot  15 april de tijd hebben 

om  hun bootje te herstellen en in 

goede staat te  krijgen.  

Daarna gaat  de  gemeente rond 21 

april  over tot het verwijderen en in 

beslag nemen van de bootjes. Dit 

voorkomt verloedering van de water-

kant en zorgt er voor dat er niet on-

nodig ligplaatsen worden ingenomen 

door  bootjes die overduidelijk niet 

meer worden gebruikt. 

OPENBAAR WATER
Involge artikel 2:3 van de Verordening 

openbaar water is het verboden een 

vaartuig dat vaartechnisch in onvol-

doende staat van onderhoud is of in 

een kennelijk verwaarloosde toestand 

verkeert op het openbaar water af te 

meren, dan wel afgemeerd te houden.

ALGEMENE WET BESTUURS-
RECHT
Op grond van artikel 5:21 in samen-

hang met artikel 5:29 van de Alge-

mene wet bestuursrecht wordt over-

gegaan tot verwijdering en opslag, 

als de eigenaar dit niet binnen de 

hierboven gestelde termijn heeft ge-

daan. De verwijdering geschiedt op 

grond van artikel 5:25 van de Alge-

mene wet bestuursrecht op kosten 

van de overtreder.

MEER INFORMATIE?
Voor inlichtingen kunt u zich richten 

tot Unit Veiligheid, Team Handhaving 

via telefoonnummer 14 072.

Hulp bij inzien Officiële Mededelingen
Officiële Mededelingen publiceren wij alleen digitaal. De stukken 

die daar bij horen, liggen ook ter inzage in het Stadskantoor, Mal-

legatsplein 10. Als u die wilt inzien, kunt u tijdens onze openings-

uren zonder afspraak binnenlopen en u melden bij de balie. Daar 

helpt een medewerker u graag verder. 

Kunt u wel wat hulp gebruiken om 

digitaal een bepaalde mededeling 

in te zien, dan kunt u ook telefoon-

nummer 14 072 bellen. Vraag of 

men de mededeling naar u wil 

mailen. Heeft u hulp nodig om u te 

abonneren op de gratis e-mailser-

vice, ook dan kunt u via telefoon-

nummer 14 072 hier hulp bij vragen. 

U krijgt daarna voortaan alle door 

u gewenste officiële mededelingen 

per mail toegestuurd. Dit abonne-

ment kunt ook zelf weer opzeggen 

als u de mails niet meer wilt ont-

vangen.

Ondernemersloket
Dit is het centrale aanspreekpunt voor (startende) ondernemers. Wilt u 

vrijblijvend een afspraak met één van de accountmanagers, bel dan  

telefoonnummer 14072.

Officiële mededelingen digitaal
De Officiële Mededelingen van de Gemeente Alkmaar worden alleen digitaal 

gepubliceerd. U vindt ze via www.alkmaar.nl/bekendmaking. Of download de 

Omgevingsalert App, beschikbaar voor Android, iOS en Windows (voor iPhone, 

iPad, Android toestellen en telefoons, tablets, desktops op Windows 10).

Contact met gebiedsconsulenten
Gebiedsconsulenten zijn de ogen en oren in een wijk. Zij vormen de schakel 

tussen inwoners en gemeente. Zij kennen de wijk goed, weten veel en helpen 

u graag op weg. Wilt u in contact komen met de gebiedsconsulent van uw 

wijk, kijk dan op www.alkmaar.nl/gebiedsconsulenten 

KORT NIEUWS

Gemeente gesloten op 5 april
Op maandag 5 april, 2e Paasdag, is de gemeente gesloten. Ook telefonisch 

zijn wij dan niet bereikbaar. Wel kunt u online informatie inzien, producten 

aanvragen en afspraken maken via onze website www.alkmaar.nl


